
 

 

                                                     A Terrassa a       de/d’        de       

REUNITS: 

 

D’una part el Sr. JOSEP RIBERA I SEGURA amb  Document Nacional d’Identitat núm. 39144539-B 

en la seva qualitat de Director de La Llar Fundació - Fundació Privada President Torres Falguera -, 

amb domicili a Terrassa,  Avinguda Abat Marcet, núm. 78, NIF. G-58312901, i inscrita en el Registre 

d’Entitats, serveis i establiments socials de la Generalitat de Catalunya amb el núm. S 00150. 

 

D’una altra part el Sr./a.       nascut/da      , amb Document Nacional d’Identitat núm.      . 

 

I d’una altra part el Sr./a.        Nascut/da el       amb Document Nacional d’Identitat núm.       

veí de      , carrer       que representa en la seva qualitat de       del resident. 

 

I RECONEIXENT-SE AMBDUES PARTS CAPACITAT LEGAL SUFICIENT PER OBLIGAR-SE EN 

AQUEST ACTE, 

 

MANIFESTEN : 

 

I.- Que la Residència de La Llar Fundació, és un centre privat d’iniciativa social, que té per finalitat 

acollir, en règim residencial i amb caràcter substitutori de la llar, a persones majors de 60 anys que 

vulguin ingressar-hi lliurement i voluntàriament. 

 

II.- El client coneix les instal·lacions de la Residència, així com les condicions d’allotjament, socials i 

econòmiques i les considera a plena satisfacció. 

 

III.- Que l’ingrés del client es realitza lliurament. 

I estant conforme amb el Reglament de Règim Intern de la Residència, del que un exemplar 

s’incorpora com annex, el client formalitza aquest contracte d’admissió, que es regirà en base als 

següents 

 

PACTES  

 



 

 

PRIMER.- El client ingressarà a la Residència: 

 

1. El dia        en règim d’estada de durada indefinida . 

 

2. El dia       en règim d’estada de durada temporal , fins el dia       

 

3. El dia        en règim d’estada de duració indefinida per canvi de règim econòmic       . 

 

SEGON.- El preu d’estada es fixa segons el nivell de dependència alt/mig/baix (tatxar els que no 

procedeixin) de la persona atesa, el qual serà avaluat en la revisió de preingrés, amb els instruments 

de valoració i criteris de nivell de dependència fixats per la Generalitat de Catalunya segons Ordre 

BES/12/2002, de 14 de gener.  

El preu es mantindrà fins el 31 de desembre d’enguany i es revisarà al desembre de cada any per a 

l’exercici següent, sempre i quan el nivell de dependència no hagi variat al llarg de l’any. En cas 

afirmatiu, el preu s’adequarà al nou nivell de dependència i s’aplicarà a partir de la data de 

l’actualització del canvi de nivell. 

 

El client es compromet a pagar per l’allotjament fent us d’una de les opcions següents: 

 El cost de la seva estada, que per aquest any, està fixat en       euros mensuals, contra 

lliurament del corresponent rebut mitjançant metàl·lic o domiciliació bancària       . També es 

compromet a pagar qualsevol despesa que ocasioni la seva assistència. Durant la vigència 

d’aquest contracte, el preu no podrà ésser modificat, sens perjudici de la seva actualització 

anual per la revisió econòmica automàtica segons la fórmula prevista en el Reglament de 

Règim Intern de La Llar Fundació. 

  

 El 80% dels seus ingressos periòdics, que en el moment de l’ingrés és de       

euros/mensuals, excepte els mesos de juny i novembre que serà de       euros/mensuals, i 

les liquidacions mensuals del dèficit produït fins a cobrir el preu d’estada fixat per aquest any 

que es de       euros/mes/client, mitjançant la realització del seu patrimoni. 

  

 Segons l’ajut concedit per l’Institut Català de Serveis Socials per accedir al Servei d’Acolliment 

Residencial de residència: 



 

 

 1. L’aportació econòmica del beneficiari serà       euros/mes. 

 2. L’aportació econòmica de l’ICASS serà       euros/mes. 

 

 

AR/       /       

 

Data de registre        

 

El declarant es compromet a comunicar a La Llar Fundació o a la persona que legalment la 

representi: 

 

a) Qualsevol altre bé o dret que li pugui advenir. 

 

b) Qualsevol modificació del patrimoni que variï substancialment les seves possibilitats 

d’assumir els compromisos contrets amb La Llar Fundació, haurà de comptar amb 

l’autorització expressa per escrit de la direcció del Centre. 

 

El declarant és coneixedor de la falta en que incorre per falsedat de les dades expressades en 

aquesta declaració o incompliment del punt anterior i que  pot arribar a ser expulsat en el cas de que 

s’hagués produït l’ingrés a la Residència. 

 

TERCER.- El client diposita com a garantia la quantitat de       euros ( 50 per 100 de la quota 

convinguda per estada de durada indefinida  o 30 per 100 per estada de durada temporal). 

QUART.- L’efectivitat d’aquest contracte, queda sotmesa a un període de prova de 15 dies, termini 

que les dues parts poden resoldre-ho voluntàriament, havent-se, en tot cas, de tornar-se la garantia. 

 

CINQUÈ.- El/la Sr./a.       Document Nacional d’Identitat núm.      , veí de       carrer       

Telèfon       en la seva qualitat de        del client el Sr./a.       actuarà com a familiar o 

persona responsable d’aquest a tots els efectes, d’acord amb el contingut del document del Rol de la 

família i/o de la persona de referència. I molt especialment als de notificacions o comunicacions de la 

Residència, en relació amb les condicions econòmiques o de funcionament contingudes en el 

Reglament de Règim Intern. 



 

 

 

SISÈ.- El/la client/a, així com el seu familiar o persona responsable, es comprometen solidàriament a 

complir amb totes les estipulacions que els sigui d’aplicació, contingudes en el Reglament de Règim 

Intern. 

 

SETÈ.- La Residència es compromet a complir i a fer complir al personal al seu servei, les 

estipulacions contingudes en el referit Reglament, prestant atenció a totes aquelles que puguin fer 

més confortable i agradable l’estada del client en el centre. 

 

VUITÈ.- Al client/a se l’assigna l’habitació núm.       podrà ésser traslladat de la mateixa en el 

casos de problemes de convivència i de força major degudament justificada. 

NOVÈ.- Les dues parts fan constar que la roba, objectes personals i resta de béns que tingui el 

client/a, podran ser retirats en el moment de l’extinció del contracte per si mateix o per la persona que 

acrediti drets legítims. La Residència només es farà responsable dels béns dipositats expressament 

per el client i complirà la voluntat manifestada. 

 

DESÈ.- La Residència manifesta que té concertada una pòlissa d’assegurança de responsabilitat 

civil. 

 

ONZÈ.- En el cas d’absència voluntària no superior a 50 dies anuals, la Residència reservarà la 

plaça, però podrà cobrar el preu d’estada deduint la part corresponent al cost de l’alimentació, que 

s’estima en un 10 per 100 (únicament en el cas d’atendre el preu total de la plaça). Les absències 

forçoses per internament en un centre sanitari, convalescència o assistència a un familiar comporten 

la reserva de la plaça sense límit de temps en les mateixes condicions econòmiques abans 

establertes. 

 

DOTZÈ.- Els clients/es hauran d’anunciar la baixa voluntària amb un preavís de 15 dies. En cas 

contrari, al fer la liquidació es podrà cobrar fins un màxim de 15 dies com a compensació. La 

liquidació es farà en funció del temps real que hagin estat ingressats i s’inclourà també la quantitat 

que es va fer efectiva en el moment de l’ingrés. 

 



 

 

TRETZÈ.- En el cas de defunció del client sense cap familiar, l’entitat s’obliga a donar-li un 

enterrament digne, d’acord amb les seves creences si fossin conegudes. Les despeses que ocasioni, 

degudament justificades, podran imputar-se a la garantia constituïda i, en el cas de resultar 

insuficient, la diferència podrà domiciliar-se mitjançant rebut contra el compte on es deguessin els 

pagaments mensuals, o si s’escau amb càrrec a l’herència. 

 

CATORZÈ.- En el cas de manca de pagament del preu estipulat o per conductes que afectin 

greument la bona convivència cap als altres residents i impedeixin la normal activitat de l’establiment, 

podrà resoldre’s aquest contracte, prèvia comunicació a la Direcció General d’Afers Socials. 

 

QUINZÈ.-  Per a clients del Centre de Dia de la Llar Fundació, que sol·licitin estada temporal i vulguin 

que es reservi la plaça del Centre de Dia.   

 

Tot client del Centre de Dia que realitzi una estada temporal a La Llar Fundació, haurà d'abonar el 

cost del servei assistencial de centre de dia, sempre i quan vulgui que se li reservi la plaça de centre 

de dia mentre efectuï l'estada temporal. 

El període comprèn des del dia        fins el dia       ambdós inclosos. 

El cost a abonar en aquest període per la reserva de plaça de Centre de Dia  és de       

El Client o  familiar / persona de referència accepta i demana que se li faci la reserva de la plaça del 

Centre de Dia.  

    

 Sí  No 

 

SETZÈ.- Per qualsevol divergència o litigi que pogués sorgir sobre la interpretació o aplicació de 

l’estipulat en aquest document o en el Reglament de Règim Intern, les parts contractants, amb 

renúncia del seu propi fur, si el tinguessin, es sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats i 

tribunals de Terrassa. 

 

DISSET.- El professional de referència i nexe d’unió amb el Centre, tant pel resident com pels seus 

familiars i/o persones de referència, serà el treballador/a social del Centre.  

 

DISSET.- Protecció de les dades de caràcter personal del resident.  



 

 

Totes les dades de caràcter personal del resident quedaran registrades en un Fitxer o Tractament de 

dades denominat “CLIENTES” amb l’única finalitat de prestar tots els serveis derivats de la signatura 

d'aquest contracte. Els destinataris de la informació sobre el client seran: tot el personal de la 

residència que necessiti accedir a les dades de caràcter personal per desenvolupar les seves 

funcions, així com les Administracions Públiques i els Hospitals, Centres de Salut i metges externs a 

la residència, als quals sigui necessari comunicar les dades per garantir l' atenció correcta del 

resident.  

 

Els residents tenen la possibilitat de exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, 

segons el que disposa la legislació aplicable. Actualment: Llei Orgànica de Protecció de Dades de 

Caràcter Personal (LOPD) 15/1999, de 13 de desembre, i la Instrucció de l’Agencia de Protecció de 

Dades de 19.1.1998, número 1/1998, sobre l’exercici  d’aquests drets en els fitxers automatitzats.  

 

El responsable del tractament de les dades de caràcter personal és la Residència, les dades 

d'identificació i l’adreça de la qual figuren a l'encapçalament d'aquest contracte.  

 

El client titular de les dades personals, al subscriure aquest contracte, autoritza expressament al 

responsable del fitxer per al tractament d'aquestes dades personals amb les finalitats ja expressades.  

 

La signatura d'aquest contracte suposa el consentiment inequívoc per què la residència, amb les 

mesures de seguretat establertes per la llei, processi les dades per si mateixa o a través de les 

persones que designi i que portin a terme la gestió o tramitació de les dades i les incorpori als seus 

fitxers per complir les seves finalitats.  

 

Tanmateix dóna el seu consentiment per obtenir la imatge fotogràfica del client, en totes les activitats 

que realitzi el centre i per a posar-les en els seus plafons, així com per a utilitzar-la en els butlletins 

informatius del centre, respectant sempre la seva bona imatge i intimitat.  

 

Igualment, amb la signatura d'aquest contracte, s'autoritza la comunicació de dades a tercers per a 

finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes d'aquesta entitat i del tercer. La finalitat 

a que el tercer destinarà les dades només podrà ser idèntica a la d'aquesta entitat. Per a altres 

finalitats, se sol·licitarà de nou el consentiment exprés de l'afectat. Per la mera comunicació de dades 



 

 

a tercers, aquest es veurà obligat a l’observança de totes les disposicions de la Llei Orgànica de 

Protecció de Dades de Caràcter Personal, 15/1999, de 13 de desembre.  

 Sí accepto cedir les meves dades.  No accepto, he estat informat de les conseqüències 

d’aquesta decisió.  

Observació:       

Per la realització d’estudis científics, mèdics i/o històrics s’anonimitzaran les dades del client, i en cas 

contrari es demanarà el consentiment previ, exprés i per escrit del mateix, o de la persona que 

assumeixi la seva representació. 

 

En prova de la seva conformitat, les parts contractants signen per duplicat i a un 

sol efecte el present en el lloc i data abans assenyalats. 

  

En la qualitat de client/a i per conformitat de l’ingrés. 

        

            FIRMA: 

 

 

En la seva qualitat de director 

Josep Ribera i Segura 

DNI: 39144539-B     FIRMA: 

 

 

En la seva qualitat de familiar i/o persona de referència. 

      

             


